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• Gyimóthy Géza szerint 

Nincs lemaradás a törvénykezésben 

Gyimóthy Géza: Karácsonyra lesz költségvetése az országnak. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

• JATE-fesztivál 

Sok program 
egy kelyen 

Kampányindító nagy-
gyűlésen vett részt a hé-
ten O p u s z t a s z e r e n és 
Csanyte leken dr. Gyi-
móthy Géza, a Függet-
len Kisgazda-, Földmun-
kás és Polgári Párt alel-
nöke. 

Elsősorban arról beszélt a 
közönségnek, hogy miként 
lehetne nálunk a mezőgazda-
ságban a családi gazdaságo-
kat fejleszteni az önkéntes 
szövetkezés révén, úgy, aho-
gyan annak idején a Hangya 
szövetkezetek működtek. A 
mostani 10-15 ezer családi 
gazdaság helyett 150 ezret 
kellene létrehozni, mondta, s 
példával illusztrálta: Dániá-
ban fele akkora területen 80 
ezren dolgoznak ilyen gaz-
daságokban, miért ne lehet-
ne nálunk ez a szám másfél-
száz ezer? A gazdajegyzőket 
vissza kell hozni a fölműve-
lési h ivata lokhoz, tehát a 
Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium irá-
nyítása alá, meg kell valósí-
tani az agrár támogatások 
tiszta rendszerét, akkor le-
hetséges a fe j lődés . Gyi-
móthy Gézát ezúttal nem 
mint kisgazda politikust, ha-
nem mint a Magyar Ország-
gyűlés alelnökét kérdeztük. 

• Alelnök úr, mi a hely-
zet a törvényhozásban? A 
költségvetés vitája még el 
sem kezdődött és az ön-
kormányzati választások 
miatt, úgy tűnik, egy ki-
csit lelassult a munka... 
- Ilyenkor, a parlamenti 

választások és a kormány-
csere miatt a költségvetési 

A Dé lmagyarország 
szerkesztőségében ven-
dégeskedett tegnap Ke-
serű Endréné szegedi 
fényképész. A hölgy 25 
éve előfizetője a lapnak, 
s ezért már régóta kí-
váncsi volt, hogyan zaj-
lik az élet a szerkesztő-
ségben. Kapóra jött a 
DM „ S z e r k e s s z e n ve-
lünk!"-akciója, s olva-
sónk örömmel látogatott 
el a Sajtóházba. 

• Miért döntött úgy, 
hogy eljön a szerkesztő-
ségünkbe? 
- Olvastam az újságban a 

felhívást, miszerint „külső-
sök" is bepillantást nyerhet-
nek a lapcsinálásba. Eleinte 
féltem, hogy az ismerőseim 
önmutogatásnak tekintik a 
látogatásomat , de később 
úgy gondoltam, nem érdekel 
a véleményük, s belevág-
tam. Nem bán tam meg a 
döntésemet, mert sok érdek-
eset és újat láthattam. 

• Mire volt a leginkább 
kíváncsi? 
- Mivel magam is fotó-

zom, ezért természetesen a 
fotórovatot szerettem volna 
látni. Sajnos személyesen 
nem tudtam ta lá lkozni a 
rovat vezetőjével , Nagy 
Lászlóval, pedig egy üveg 
pezsgőt is hoztam. Gratulálni 
szerettem volna neki abból 
az alkalomból, hogy a Ma-
gyar Fotóművészek Szövet-
sége fölvette a tagjai közé. 
Nagy úr épp a szegedi köz-
gyűlésen dolgozot t , ezért 
csak telefonon beszéltünk, és 
megegyeztünk egy későbbi 
„randiban". 

törvény vi tája néhány hét 
késedelmet szenved. Ez ter-
mészetes dolog és minden-
kor fgy van. Volt egyébként 
példa arra az elmúlt négy év-
ben is, hogy karácsony és új-
év között fogadta el a Parla-
ment ezt a törvényt. Az elő-
készületek megtörténtek, s 
ok tóber 19-én, az önkor-
mányzati választásokat kö-
vető napon, már megkezdő-
dik a vita jövő évi költségve-
tés tételeiről. Véleményem 
szerint még karácsony előtt 

9 Mi tetszett a legjob-
ban? 
- Körbevezettek szinte az 

egész Sa j tóházban , de az 
archívumban ért a legkelle-
mesebb meglepe tés . Én 
1951. július 17-én születtem, 
ezért nagyon meghatódtam, 
mikor kezembe vehettem az 
akkori Dé lmagyaro r szág 
egyik példányát. Részt ve-
hettem egy lapindftó érte-
kezleten. Minden olyan ola-
jozo t t an működöt t , igazi 
team-munka zajlott az érte-
kezleten. Mindenki tette a 
dolgát, a szerkesztők és a ro-
vatvezetők azonnal tudták, 
hogy az egyes oldalakra mi 
kerüljön, mihez kell fénykép 
és a cikkek mekkora terje-
delműek legyenek. 

• Mit olvas a legszlve-

elfogadja a Tisztelt Ház ezt a 
törvényt. 

9 Elégedett az eddigi 
parlamenti munkával? 
- Igen, mert a három kor-

mányzó párt által rögzített 
elképzeléseket a törvényho-
zás szentesttette. A családi 
pótlék, a gyes és egyéb szo-
ciális jellegű törvények nyil-
vánvalóan a polgárok javát 
szolgálják. 

• Az ellenzék az utóbbi 
időben igen hevesen bí-
rálja a kormányt, meg a 

sebben a Délmagyaror-
szágban? 
- Én mindig hátulról kez-

dem el olvasni a lapot. Sze-
rintem az emberek nyolcvan 
százaléka ugyanezt teszi. 
Miután átböngésztem a leg-
utolsó oldalt, nem kezdem el 
lapozni az újságot, hanem 
kinyitom a harmadik olda-
lon. Ugyanis itt van a jegy-
zet, s nálam ez következik. 
Ha ezt a két részt elolvas-
tam, utána kezdem el mód-
szeresen áttanulmányozni az 
egész DM-et. De ekkor min-
dent megnézek, a kommen-
tártól kezdve egészen az ap-
róhirdetésekig. Röviden úgy 
is fogalmazhatnák: újságol-
vasás szempontjából min-
denevő vagyok! 

K. T. 

törvényhozást is. Ez 
utóbbit azzal, hogy késle-
kedik, az önkormányzati 
választások előtt passzí-
van viselkedik. 
- Ott voltam a házbizott-

sági üléseken, előttem zajlott 
le minden frakció álláspont-
jának az ismertetése. Az el-
lenzéki pártok nyilván abban 
érdekeltek, hogy minél to-
vább elnyújtsák a politikai 
vitanapokat, egészen a vá-
lasztásokig. Nekünk, kor-
mánypártiaknak, ezt sikerült 

Könyvtári 
nap 

• Munkatársunktól 
Könyvtári napot rendez 

október 15-én a 115 éves So-
mogyi-könyvtár. 8 és 9 óra-
kor Kórász Mária ismerteti 
az épület földszinti aulájában 
megrendezett „110 éve szüle-
tett Vasváry Ödön. 20 éves a 
Somogyi-könyvtár amerika-
nisztikai gyűjteménye" című 
kiállítás anyagát. 9.40-kor 
Somogyi Károly mellszobrá-
nak megkoszorúzása után a 
Somogyi-könyvtár törzsgár-
datagjait köszöntik az I. eme-
leti folyóiratolvasóban. Dr. 
Gyuris György és Csűri Ká-
rolyné tart felolvasóülést 10 
órától a folyóiratolvasóban, 
majd „Könyvtárosok másik 
énje" cfmmel kezdődik be-
szélgetés. 16 órától a Vas-
váry Ödön szülőházának fa-
lán (Mátyás tér 19.) elhelye-
zett emléktáblát koszorúzzák 
meg, 17 órakor pedig a Ma-
gyarok Világszövetsége kép-
viseletében dr. Lázár György 
egyetemi tanár nyitja meg a 
könyvtár földszinti aulájában 
megrendezett kiállítást. 

Mozgás-
korlátozottak 
• Munkatársunktál 

A Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesüle-
tének szegedi csoportja októ-
ber 10-én, szombaton tartja 
éves csoportgyűlését. A tago-
kat és az érdeklődőket dél-
előtt 9 órakor várják a Vas-
utas Művelődési Házban 
(Rákóczi utca 2.). A gyűlésen 
beszámolnak az eltelt idő-
szakban végzett munkáról és 
megválasztják az új vezető-
séget. 

megakadályoznunk, mert a 
múlt héten lezárult az utolsó 
politikai vitanap is az Or-
szággyűlésben, így nyugod-
tan készülhetünk a helyható-
sági választásokra. 

9 Alelnök úr, ön amíg 
ellenzékiként ült a Parla-
ment padsoraiban, arról 
volt ismert, hogy igen 
„élesen" szólalt meg egy-
egy kérdésben, nem kí-
mélve az éppen elnöklő 
képviselőtársát sem. Ho-
gyan reagál most, amikor 
ön elnököl és egy hason-
ló hangnemű felszólalás 
hangzik el? 
- Ott „fönn" valóban ne-

héz néha elviselni, ha „erős" 
megnyilatkozások hangza-
nak el, de én egy határozott 
alkatú po l i t ikus vagyok, 
megoldom a problémát. Ve-
zettem már ülést tévéközve-
títések idején, de sokszor éj-
fél előtt is, mindig a házsza-
bálynak megfelelően jártam 
el. Eddig hivatalos panasz 
nem érkezett a működésem-
re. Igyekszem korrektül ve-
zetni az üléseket, pártsemle-
gesen. Nekem az egész par-
lamentet kell akkor képvisel-
nem. őszintén szólva, kicsit 
nehezemre esik, hogy a ko-
rábbi napirend előtti felszó-
lalásaim most elmaradnak, 
mert mezőgazdasági, egyhá-
zi témákban szólaltam fel, s 
ezt most nem tehetem. Isten 
megadta nekem azt a lehető-
séget, hogy sok meghívásom 
van kulturális, egyházi ren-
dezvényekre, nagykövetek-
kel találkozom, ahol viszont 
elmondhatom a gondolatai-
mat. 

Kisimre Ferenc 

Hamisítatlan ósz kö-
szöntött be a JATE öszi 
kulturális fesztiváljának 
első napján . A kitartó 
esö miatt a Dugonics té-
ri szökőkút előtt felállí-
tott színpad üresen ma-
radt, az oda tervezett 
p r o g r a m o k a t a JATE-
k l u b b a n r e n d e z t é k 
meg, amelyek ezért ke-
vesebb nézőt vonzot-
tak. Ennek ellenére több 
tucat fiatal látogatott le 
a k lubba tegnap dél-
után. 

A tervezett falmászó be-
mutató a rossz idő miatt el-
maradt, de a fiatalok megte-
kinthették a SZOTE ének-
karának műsorát, láthattak 
boogie-woogie bemutatót, 
valamint élvezhették a Ri-
ver együttes, a Cotton Club 
Singers, illetve a Storyville 
Jazz Band koncertjét. Ma is 
több helyszínen folytatódik 
a kulturális fesztivál prog-
ramja . A D u g o n i c s téren 
felál l í tot t sz ínpadon népi 
hangszereket mutat be Szur-
di Zsolt 13 órától, majd fél 
2-től néptáncgála kezdődik 
az Universitas Bálint Sán-
dor Táncegyüttes szervezé-
sében. A csoportok mátyus-
földi, vajdaszentiváni, dél-
szláv, kalotaszegi és par-
chovany táncokat mutatnak 
be. Délután 3 órától a dalla-
mos rockzenét játszó Abso-
lut zenekar lép fel, majd 4 
órától Bibarc Tünde okleve-
les aerobik tanár és a SZO-
TE Fitness Aerobik csoport-
ja mutatja be egészségme-
gőrző programjában a leg-

ú j a b b nyuga t i t r endeke t , 
módszereket táncos, szóra-
koztató stílusban. Ezt köve-
tően fél 5-től az akrobatikus 
rock and roll és boog ie -
woogie kedvelői nézhetik 
meg a G u m i m a c i k Rock 
and Roll Klub produkcióját. 
Hevesi Imre és a Jazz Mine 
koncertje zárja ma a szabad-
téri programot. Ha esik az 
eső, a rendezvények hely-
színe a JATE-klub lesz. 

Ezzel egyidőben délután 
2 órától öntevékeny diákkö-
rök mutatkoznak be a Szent 
Imre I f júság i Klubban, a 
Dugonics tér 12. szám alatt. 
Az érdeklődők megismer-
kedhetnek a Kerceréce Kör-
nyezet- és Természetvédel-
mi Társasággal, a Magyar-
országi Német Dialektoló-
giai Égyesülettel , a Diák-
c e n t r u m m a l , az Európa i 
Hal lga tók Egyesü le tének 
(AEGEE) szegedi szerveze-
tével, a barlangkutató és a 
hegymászó csoport ta l , és 
meghallgathatják Karinthy 
Frigyes A feleségem beszél 
című kismonológját Domán 
Auguszta harmadéves jog-
hallgató előadásában. 

A JATE-klub nagytermé-
ben 14 órakor kezdődnek a 
G a r a b o n c i á s Egyesü l e t 
programjai: a határontúli és 
hazai ifjú magyar irodalmá-
rokat tömörítő Fiatal írók 
Szövetségének felolvasóest-
je, illetve kötetlen beszélge-
tés Gerendás Lajos „Szé-
kelyföld-kutatóval". Este 9-
kor a Timur Lenk együttes 
lép fel, majd fesztiválzáró 
bulit rendeznek. 

H. Sz. 

Politikai hirdetés! 

1998. OKTÓBER 18. UJ NAP VIRRAD! 
DÖNTSÜNK VALÓBAN EGYÜTT 

- MÉG MA, A HOLNAPÉRT!" 

Tervein egy város megteremtése, ahol jó élni. 
Ez a város: SZEGED. 

Ahol az utak és a közlekedés 
az embereket szolgálja, 

ahol a lakásépítés nemcsak koncepció, 
hanem lakható élettér létrehozása, 

ahol a parkokban lehet - és merünk -
andalogni, 

ahol a jelentős számú diákság derűsen 
és okosan részt vesz 
a város életében, 

ahol nemcsak az önkormányzat, de 
a tehetős polgárok is építik városukat, 

ahol végre beindul a rég lefékezett 
ipari fejlődés, 

ahol dolgozni és vállalkozni 
megbecsült tevékenység, 

ahol helyükre kerülnek a dolgok, 
ahol szűkebb és tágabb régiónk igazi 

központra találhat, 
ahol a köz pénze a köz érdekeit 

szolgálja, 
ahová szívesen jön turista, befektető, 

diák és oktató, tudós és művész, 
idős és fiatal. 

Pihenni, dolgozni, látni... 

a \ 
M 

i 
MERT ITT JO ELNI! 
EZ MEGVALÓSÍTHATÓ TERV. 
NEM ÁLOM. 

DR. BARTHA LÁSZLÓ 
a FIDESZ Magyar Polgári Párt, 
a Magyar Demokrata Fórum, 
a Magyar Demokrata Néppárt, 
a Független Kisgazdapárt, 
és a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség 
polgármesterjelöltje 

Ébred a város... 

MAGYAR 
POLGÁRI 
PÁRT 

• Szerkesszen velünk! 

„Mindent megnézek a DM-ben" 

Vendégünket, Keserű Endrénét Ördögh János 
műszakvezető kalauzolja. (Fotó: Gyonot Kálmán) 


